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STUDENT?
NU 70% KORTING+TABLET

Ga naar demorgen.be/student

VOOR MAAR

¤15,95
PER MAAND

Cultuur zal in 2014 net
geen 480 miljoen euro
hebben gekregen van de
begroting van de Vlaamse
overheid. Per Vlaamse in-
woner is dat 75 euro. Sport
kreeg net geen 130 miljoen
euro, ongeveer 20 euro per
inwoner. De hele topsport
krijgt in Vlaanderen 24
miljoen euro overheids-
geld. Alleen al de Konink-
lijke Muntschouwburg
krijgt, weliswaar uit nog
een andere pot, 33 miljoen
euro subsidie.
De sporttrainerwordt,

als hij al wordt vergoed,
door zijn sporters betaald;
demuziekleraar door de
Vlaamse overheid. De
sportsector is veruit de
grootste sociale deelsector
in Vlaanderen,maar veruit
deminst gesubsidieerde.
Ooit waren het boeren

die zeurden, nu is dat cul-
tuur, terwijl de sport veel
meer reden heeft tot kla-
gen. Wemoeten ons geluk-
kig prijzen dat de cultuur
geen traktoren heeft, maar
hoogdravende manifesto’s,
zoals: besparing op cul-
tuur werkt de verzuring en
verruwing van onze maat-
schappij in de hand! Is dat
zo? Er zullen door de be-
sparing jobs sneuvelen! Ja,
maar er sneuvelen overal
jobs en dat is al een tijd
aan de gang.
Heeft men ter compen-

satie voor de 7 procent be-
sparingen al gedacht aan
een prijsverhoging? De
consument van de gesub-
sidieerde cultuur behoort
doorgaans tot de betere
klasse die de luxe heeft om

binnen het persoonlijk
budget aan cultuur te
doen. Ik heb ook die luxe,
maar ieder zijn folie: ik
prefereer een nieuwe
koersfiets.
Zomaar een voorbeeld.

Het dansgezelschap Rosas
wordt getroffen door be-
sparingen. Zal een minder
bedeelde inkomensklasse
binnen onze Vlaamse cul-
tuurminnende bevolking
moeten afhaken, als Rosas
de prijzen van de tickets

verhoogt? Natuurlijk niet.
Er zijn genoeg studies die
aantonen dat menmeer
wil betalen voor een voor-
stelling dan de vraagprijs.
Het omgekeerde is niet
waar. Rosas mag nog 1
euro vragen per voorstel-
ling, of zelfs open deur
houden, er zal nooit een
kansarme Roma-familie
komen kijken.
Noemen we een kat

toch gewoon een kat: de
subsidieverhoudingen in
dit land zijn scheefgetrok-
ken. In één en dezelfde le-
gislatuur was Bert
Anciaux tegelijk de slecht-
ste minister van Sport en

de beste minister van Cul-
tuur ooit. Het is duidelijk
waarom. Dankzij hem
werd cultuur overgesubsi-
dieerd en bleef sport het
ondergeschoven kindje op
het ministerie van Cultuur.
Maar sport protesteert niet
en schrijft ook geen mani-
festen. Dat is niet altijd
slim want zo slikken ze
elke besparingsronde, tot
ze zullen moeten vaststel-
len dat de sport onbetaal-
baar of – erger – niet meer
veilig kan worden georga-
niseerd.
Hoeveel Vlamingen zou

onze gesubsidieerde cul-
tuursector bereiken?
Weten ze eigenlijk wel
hoeveel cultuurconsump-
tie er is? De sportclubs in
Vlaanderen hebben 1,4
miljoen leden, die effectief
lidgeld betalen, en volgens
de KU Leuven doen 3,8
miljoen Vlamingen gere-
geld aan sport.
De sport en de sportver-

eniging zijn bovendien de
grootste democratiserende
en integrerende krachten
voor een maatschappij.
Dat is cultuur niet. On-
danks het vele geld dat
haar is toebedeeld, is dat
altijd een passe temps voor
een elite gebleven.
Met andere woorden: de

familie Roma zal nooit de
weg naar het toneel vin-
den, maar met de juiste
impuls wel naar de sport-
club. Zouden we daarom
niet beter inzetten op
sport? Het is wachten op
de regering die de bedra-
gen voor cultuur en sport
omwisselt.

Ooit waren het
boeren die
zeurden, nu
is dat cultuur,
terwijl de sport
veel meer reden
heeft tot klagen

Cultuur en sport
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Greg Van Avermaet wil Spaans scenario vermijden

‘AlsBoonen
spreekt,moet
derest luisteren’

PONFERRADA

AlshetmaargeenSpaans
scenariowordt zondag.
Dat deBelgenelkaar
indewielen rijden
endewereldtitel
aaneenander laten.
Dat is het grote risico
inde ijzersterkeBelgische
WK-selectie.

Broederlijk zaten ze naast elkaar.
Verguld met elkaars gezelschap
legden Tom Boonen, Philippe
GilbertenGregVanAvermaetnog
één keer uit hoe België morgen
voor de wereldtitel gaat koersen.
Bondscoach Carlo Bomans zat
erbij als een tevreden man. Zijn
selectie van negen renners heeft
alle stof voor tweedracht en con-
flict.Maargeenonvertogenwoord
kwamer gisteren over de lippen.
Boonen,Gilbert,VanAvermaet,

Vanmarcke en Jan Bakelants zul-
lenzondagmetzijnvijvenhetkop-
manschap in de Belgische ploeg
opeisen.DatbespaartBomansdat
hij zelf moeilijke keuzes moet
maken.Maarkopmankanermaar
één zijn: GregVanAvermaet.

Laatbloeier
Hij won de GPWallonie en
deClassic Impanis.Dat zijn
geen wereldkoersen. Maar
het is meer dan Boonen en
Gilbertkunnenvoorleggen.
Zelf ziet Van Avermaet dat
zo: “Ik steek in de conditie
van mijn leven. Ik heb net
twee koersen gewonnen.
Daar heb ik veel vertrouwen
getankt. Ik geloof erin. Een
heel seizoen heb ik op hoog
niveau gekoerst. Ik ben al een
heel jaar bij de beteren van de
wereld. Waarom zou dat zon-
dag niet het geval zijn?”
Van Avermaet werd prof-

wielrenner in 2007. Toen
was Boonen al een

keer wereldkampioen en moest
PhilippeGilbertnogaanzijnsteile
opmars beginnen. Om een of
andereredenhadhijniethetkam-
pioenengehalte van Boonen en
Gilbert.
En nu staat hij er toch. Van

Avermaetblikt terugopeenritzege
indeEnecoTourentoptien-plaat-
seninQuébecenMontréal.Datzijn
geen overwinningen in de Ronde
en Roubaix zoals Boonen, of Luik
endeAmstel zoalsGilbert. “Ikheb
hun palmares niet”, geeft Van
Avermaet toe. “Maar ik kom. Niet
snel, maar toch. En ik ben in staat
omeen goedWK te rijden.”
Desondanks neemt Van Aver-

maet vrede met een beschermde

rol.Datisniethetzelfdealshetabso-
lute kopmanschap dat hij op basis
vanzijnrecenteerelijstzoukunnen
opeisen. Maar zoals gezegd: beter
lijkt het hem om peis en vree te
bewaren in het Belgische gezel-
schap.Hoeverwarrenddehelesitu-
atie zondagookkanworden.
Watvoorafsprakenmoetendat

dan zijn, opdat de Belgen elkaar
zondagnietvoordewielenrijden?
In de veronderstelling dat Bake-
lants,Vanmarcke,Boonen,Gilbert
enVanAvermaetonvermoeiddoor
de eerste 200 kilometer komen en
ookindefinalevanhetWKhunrol
kunnenopeisen.

Natuurlijke pikorde
VanAvermaet: “Iedereenzalmoe-
ten uitleggen hoe hij het ziet.
Zaterdag zienwedatwe er samen
uit komen. Vijf Belgen die zich
geroepen voelen om wereldkam-
pioen te worden? Dat kan. Maar
iedereen kent zijn positie.”
Een Spaans scenario is nog het

ergste wat de Belgische ploeg zou
kunnen overkomen. Dat twee
Belgenelkapartvoordewereldtitel
rijden,zoalsValverdeenRodríguez
vorig jaar. En dat een ander hem
pakt.Alleenmaardoorgebrekaan
klare keuzes vande bondscoach.
“Laat ons hopen dat dat niet

waar is", zegt Van Avermaet. "Het
risico iseraltijd.Maar ikgeloofdat
hetalheelmoeilijkzalzijnomtwee
Belgen in de finale te krijgen.”
Van Avermaet rekent op een

natuurlijkepikorde.“Drierenners
staan erboven: Boonen, Gilbert
enik.”Boonendeeltdelakensuit:
“Als hij spreekt, zal er geluisterd
worden.”Gilbert?Zijnrol isondui-
delijk. En kan Van Avermaet het
inderdaad afmaken? Dat is de
druk die toch op hem rust. Van
Avermaet heeft op zijn sprint
gewerkt. Maar is dat genoeg om
Valverde enGerrans te verslaan?
“Gerransiseenmoeilijke. Ikkan

geen tien sprints tegen hem win-
nen.TegenValverdemaakikmeer
kans. Maar als ik niet in mezelf
geloof,watdoeikhierdan?” (MG)

‘Veel kopmannen?
Het zal al moeilijk
zijn om twee
Belgen in de
finale te krijgen’
GREG VAN AVERMAET
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